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حوار
متنوعة.  االطار  هذا  يف  والتحديات  الوطني، 
ومسؤوليات  تحديات  يرتك  الرئاسة  سدة  خلو 
ومخاوف، ألن عمل مؤسسات الدولة يصبح بال 
وحدة  رمز  ميثل  الذي  الجمهورية  رئيس  غطاء 
ادىن  بال  لعملها.  والحكم  الضابط  وهو  البالد، 
شك، ان خلو سدة الرئاسة زاد االعباء عىل االمن 
العام، اال اننا وبارادة صلبة مصممون عىل امرار 
االمني  الوضع  مسك  خالل  من  املرحلة  هذه 
بكل مفاصله، وتحصني السلم االهيل واالستقرار، 

واعالء منطق الحوار.

■ ما االسباب الحقيقية التي تحول دون التوافق 
عىل رئيس جديد للجمهورية؟

فقدان  يتمثل يف  والجوهري  االسايس  السبب   □
نص  اىل  تحتكم  التي  الجامعة  الوطنية  االرادة 
املجلس  تركيبة  اىل  باالضافة  وروحه،  الدستور 
النيايب الحايل التي تفتقد ايضا اىل اكرثية حاسمة، 
وهو يتشكل من مجموعة قوى غري قادرة عىل 
ايصال رئيس جمهورية من دون االتفاق والتحاور 
القدرة  االفرقاء  من  اي  ميتلك  ال  اذ  بينها،  ما  يف 
عىل انتخاب رئيس من دون التفاهم مع الفريق 
االخر، فالدستور ينص عىل رضورة ان ينال الرئيس 
االوىل،  الدورة  يف  النواب  اصوات  ثلثي  املنتخب 
واالكرثية العادية يف الدورات التالية. اما الناحية 
السياسية فهي االكرث تعقيدا، حيث يتحكم اطراف 
منهام  اي  ويستطيع  التقني،  الجانب  يف  االزمة 
منفردا.  الحل  عىل  القدرة  دون  من  التعطيل، 
للمرحلة،  عنوانا  الجمهورية  رئيس  اسم  ويعترب 
اللبنانيني عىل رئيس  لهذا يرص كل من االطراف 
التالقي  لغياب  متعذر  امر  وهو  بثقته،  يحظى 
يقف  حيث  السيايس  الجانب  يف  االدىن  بالحد 

االفرقاء عىل تناقضات كبرية وكثرية.

لبنان؟  يف  الرئايس  الفراغ  استمرار  خطورة  ما   ■
وما ابرز التحديات االمنية التي تواجه عملكم يف 

الوقت الحايل؟
الرئاسة، هو  استمرار خلو سدة  □ اخطر ما يف 
واملخارج،  الحلول  ايجاد  عن  الداخيل  العجز 
والرهان  الخارج  اىل  التطلع  هو  خطورة  واالشد 
اىل  ويؤدي  داخليا  ينسحب  اقليمي  عىل حدث 
تغيري االوضاع وقلبها رأسا عىل عقب، عىل الرغم 

االمر  مثل هذا  بخطورة  الجميع  معرفة  من 

وطالت،  االزمات  تعاظمت  كلام 
التي  القيادات  اىل  االنظار  تتوجه 
اللبناين  املواطن  لدى  الثقة  تكتسب 
قادم،  مجهول  من  والخائف  الحائر 
حديثها  مبجرد  القيادات  فبعض 
نفوسهم  يف  وتلقي  القلقني  تطمنئ 
الخالص  ساعة  بأن  والرجاء  االمل 
قريبة، وان درب جلجلتهم الذي طال 

قارب عىل االنتهاء

خرج عن صمته في إنفجار مرفأ بيروت
اللواء إبراهيم: لدّي إشارات تؤكد إستهدافي شخصيًا

• املجتمع الدولي يرفض حتى االن عودة النازحني الى سوريا
• ال أحد من األفرقاء يملك قدرة انتخاب رئيس بال الفريق اآلخر

• اخطر ما في استمرار الشغور العجز الداخلي عن ايجاد الحلول

غطاء لنشاطات مالية هدفت اىل متويل االرهاب. 
لقد عمدت بعض الجمعيات والهيئات واملنظامت 
غري الحكومية املحلية والدولية الداعمة للمعارضة 
السورية، اىل جمع االموال وتحويلها بطريقة تفتقر 
اىل الشفافية او رقابة السلطات الرسمية املحلية، 

مام ادى اىل استفادة جهات مشبوهة منها.

■ كيف تقيم الوضع االمني يف لبنان اليوم؟ وما 
مدى تاثر الوضع االمني برتدي الوضع االقتصادي 

واالجتامعي؟
□ االمن واالقتصاد متالزمان، وال ثبات واستقرار 
من دون توفر كل العوامل التي تؤّمن االستقرار 
االقتصادي  النمو  وتعزز  االهيل،  والسلم  االمني 
القعر  من  لبنان  تخرج  تعاف  بخطة  البدء  عرب 
الذي ال قعر له. الوضع االمني ممسوك ومتامسك 
الجهد  كل  تبذل  واالمنية  العسكرية  واالجهزة 
املطلوب واكرث بكثري لالبقاء عىل عامل االستقرار، 
ألن من دونه تتفلت االمور وتذهب اىل مسارات 

خطرية جدا.

■ ما انعكاسات الفراغ الرئايس عىل االمن العام يف 
البالد؟ واىل اي مدى تأثرتم بهذا الفراغ؟

املستوى  عىل  دقيقة  بها  منر  التي  املرحلة   □

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

هي املرة االوىل يتعّمد فيها املدير العام لالمن 
املبارش يف  الحديث  ابراهيم  اللواء عباس  العام 
قضايا اعتصم حيالها بصمت مديد. ففي حديث 
 ،"Middle East Eye"اىل موقعي "عريب21"، و
و"االمن العام"، خرج "كاظم الغيض" عن تحفظه 
الذي بالغ فيه وجاوز املسؤولية الوطنية، واضعا 
االمن  ملف  يف  مطمئنا  الحروف،  عىل  النقاط 
ودعم  داخلية  بارادة  وخيار  قرار  هو  الذي 
خارجي، مصوبا عىل حقيقة ما يدور يف ملف 
املكائد والترسيبات  انفجار مرفأ بريوت السيام 
ومن  املصادر،  املسترتة  او  املعلومة  والحمالت 
العالج،  اىل  سيذهب  االستهداف  كان  حيث 

انطالقا من اميانه بدولة املؤسسات التي عامدها 
االمن والقضاء.

اعادة  مبلف  الخاصة  التطورات  آخر  هي  ما   ■
النازحني السوريني يف لبنان اىل بالدهم؟

□ تستمر عملية تنظيم الرحالت العادة النازحني 
السوريني اىل بلدهم، والعودة هي طوعية وآمنة، 
ولن نجرب اي نازح عىل العودة، وهذا قرار لبناين 
رسمي نسعى من خالله اىل تخفيف العبء عن 
وطنهم.  اىل  العودة  من  السوريني  ومتكني  لبنان 
يف  حاليا  سوري  نازح  الف  و80  مليونان  هناك 
لبنان، وهناك قرابة 540 الف سوري عادوا طوعا 

علينا  قومي  واجب  ارضهم  اىل  واعادتهم  دويل، 
ان نؤديه بالرسعة املمكنة، يك ال يخرسوا ارضهم 
اوال  نقوله  ان  ما نحاول  تاريخهم، وهذا  وميحى 
للجانب السوري الذي مل نلق منه اال كل ترحيب 
ومساعدة، وثانيا للجامعة العربية، وثالثا للمجتمع 
الدويل واملنظامت الدولية املعنية الذين، ولالسف، 
سوريا،  اىل  النازحني  عودة  االن  حتى  يرفضون 
ويضعون الرشوط تلو االخرى من اجل منع هذه 
العودة، وهذا امر خطري جدا ملا له من انعكاسات 

سلبية عىل لبنان دميوغرافيا واقتصاديا وامنيا.

■ لو تحدثنا عن طبيعة الوضع الحايل يف مخيامت 
السوريني داخل لبنان؟ هل هناك اشكاليات ما؟

□ يوجد حاليا حواىل 3000 مخيم عشوايئ عىل 
امام  اننا  القول  ونستطيع  اللبنانية،  االرايض 
ابدت  لقد  حقيقي.  واجتامعي  مكاين  اضطراب 
الدول االوروبية اهتامما متزايدا مبلف النازحني يف 
امنية، فهي تخىش  نظر  لبنان، وذلك من وجهة 
ان يصبح لبنان منطلقا للهجرة نحو شواطئها، او 
هنا  من  ضدها.  ارهابية  اعامل  لتخطيط  مركزا 
حاولت تركيز دعمها يف اتجاه تثبيتهم يف لبنان من 
خالل مشاريع مختلفة تعزز بقاءهم ودمجهم يف 
املجتمع املحيل، وساهم وجود النازحني يف تشكيل 

من  اعادتهم  خطة  تنفيذ  بدء  منذ  بالدهم  اىل 
االمن العام اللبناين عام 2017، وتم فتح 17 مركزا 
لالمن العام يف جميع املناطق اللبنانية من اجل 
تنظيم هذه العودة. وكانت قوافل عودة النازحني 
عام  بدأت  قد  سوريا،  اىل  لبنان  من  السوريني 
2017، وتوقفت يف نهاية عام 2019 بسبب انتشار 

جائحة كورونا.

■ هل خطة اعادة الالجئني السوريني اىل بالدهم 
ومتى  والصحيح؟  الطبيعي  مسارها  يف  متيض 

سينتهي تنفيذ هذه الخطة؟
□ ملف النازحني السوريني هو ملف وطني عريب 

االمور مرهونة بمواقيتها 
وعند كل ميقات ستعلمون 

ما الذي سأكونه
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هذا  مصدر  كان  ايا  لبنان،  عىل  وتداعياته 
االمني  نركز جهدنا  لذلك، نحن  الحدث ونوعه. 
النامئة ومالحقتها،  االرهابية  الخاليا  متابعة  عىل 
ومنع ايقاظها مجددا بأوامر خارجية، ألنه يف ظل 
الرتاخي اطالقا  االقليم يجب عدم  ما يحصل يف 
ونحن نبقي العني مفتوحة يف هذا االتجاه، علام 
ان هناك تطمينات خارجية تصل اىل حد القرار 
بأنه ممنوع اخذ لبنان اىل توترات وفوىض امنية.

■ ملاذا مل يصدر قانون العفو العام حتى االن رغم 
اللبنانية؟  السجون  تواجه  التي  املشاكل  تفاقم 

وهل من افق القرار هذا القانون قريبا؟
النيايب،  املجلس  صالحيات  من  االمر  هذا   □
ونحن اذا طلبت منا املساعدة يف هذا املجال 
عىل  بواجباتنا  القيام  عن  لحظة  نتأخر  فلن 
يقبعون  ممن  االالف  هناك  ألن  وجه،  اكمل 
محاكمة،  وبال  صعبة  ظروف  يف  السجون  يف 
وميكن اخالء سبيلهم بعدما امىض الكثري منهم 
ولو  باضعاف،  تجاوزوها  بل  ال  الزمنية  املدة 
انهم اخضعوا للمحاكمة لكان تم اطالقهم بعد 
قضائهم فرتة العقوبة. انا من الداعني اىل وضع 
وانجازه  حامية  نار  عىل  العام  العفو  قانون 
ال  التي  الخطرية  الحاالت  استثناء  مع  رسيعا، 

ميكن شمولها بأي عفو عام.

■ هناك انباء تشري اىل ان رئيس مجلس القضاء 
االعىل سهيل عبود يعمل عىل صياغة حل جديد 
يعيد تحريك قضية انفجار مرفأ بريوت، حيث 
انه يدرس مخارج قانونية تسمح باعادة تحريك 
او  التحقيقات  متابعة  امللف سواء عىل صعيد 

بت قضايا املوقوفني، ما صحة تلك االنباء؟
القضاء  رئيس مجلس  عنه  ُيسأل  االمر  □ هذا 
االعىل القايض سهيل عبود، ولست املرجع الذي 

يفيد يف هذا الخصوص.

ملف  غلق  سيتم  متى  نظركم،  وجهة  من   ■
سري  عن  رضاكم  مدى  ما  بريوت؟  مرفأ  انفجار 
تعليقكم  هو  وما  امللف،  هذا  يف  االجراءات 
تناولتكم يف هذه  التي  عىل االشاعات واالخبار 

القضية؟
□ اؤكد القول مجددا بأن القضاء هو الذي يقرر 
يف هذا امللف، وسبق ان مثلت امام القضاء يف 

حينه وبصفة شاهد. اما يف ما يتعلق باالخبار 
التواصل  مواقع  تناولتني عىل  التي  واالشاعات 
االجتامعي منذ ان توىل القايض البيطار التحقيق 
العديل يف هذه القضية، فمن الواضح ان هناك 
استهدافا شخصيا بحقي، وهو امر غري مفهوم 
اال اذا متت قراءته او تفسريه يف بعض االجندات 
ان عنّي  انه منذ  السياسية. والدليل عىل ذلك، 
القايض البيطار محققا عدليا، انترشت عىل بعض 
مواقع التواصل االجتامعي معلومات نسبت يف 
معظمها اليه، وتحدثت عن مزاعم بتورطي يف 
االمور،  من  وغريها  االمونيوم  تهريب  صفقات 
وصلت اىل االدعاء اين قمت بتحويل اموال اىل 
مرصف يف دولة االمارات العربية وفتح حساب 
َمن  هو  البيطار  القايض  ان  ايضا  وقيل  هناك، 
ديب،  يف  املزعوم  املرصيف  الحساب  رقم  رسّب 
وما اىل ذلك من ادعاءات واهية. هنا اقول انه 
عندما بدأت هذه االخبار امللفقة عني تنترش، 
نقال عام نسب اىل القايض البيطار واحد اقاربه، 
كلفت احد االعالميني مراجعة القايض البيطار 
حول االخبار التي نقلت عنه من اجل نفيها او 
تأكيدها، لكن الالفت ان القايض البيطار رفض 
التكلم يف هذا املوضوع بحجة انه ال يتكلم عن 
هذا امللف يف االعالم، ولكن كلنا يعلم، ولدينا 
ما  الشواهد  من  العام  الرأي  ولدى  ولديكم 
اىل  اضطررت  عليه،  بناء  الحجة.  يدحض هذه 
تقديم شكوى قضائية طلبت فيها من املرصف 
عن  زورا  نرش  ما  عن  االجابة  ديب  يف  املزعوم 
وجود حساب باسمي لديه، لكن مل نحصل عىل 
تؤكد  التي  االشارات  من  الكثري  لدي  جواب. 
الحوار  هذا  اغتنم  وانني  شخصيا،  استهدايف 
القول من خاللكم بانني احتفظ بحقي يف الرد 
نرشت  التي  التلفيقات  هذه  كل  عىل  قضائيا 
هؤالء  ضد  بحقي  سيقت  التي  الترسيبات  او 
انا  وضد عىل كل مرجع مل ينف ما نقل عنه. 
مل اتحرك قضائيا حتى االن خشية من ان يفرس 
هذا التحرك انه سبب يعيق التحقيق، وان غدا 
دعوى  القامة  مضطرون  لكننا  قريب.  لناظره 
قضائية خالل الفرتة املقبلة ضد َمن نرشوا هذه 
ثقة  الكاذبة، وكيل  والشائعات  امللفقة  االخبار 
َمن يقف خلف هؤالء،  القضاء سيظهر  ان  يف 
النه بالتأكيد هناك جهات تعمل عىل استهداف 

شخيص ألسباب بعينها.

■ هل تأثرتم بحملة استهدافكم؟
□ مل نتأثر بهذه الحملة املشبوهة واملمنهجة، ألن 
لدينا من الحصانة االخالقية والعملية والشعبية 
عىل  عملنا  بفضل  وهذا  ذلك،  دون  يحول  ما 
املستوى الداخيل والخارجي. لكن تلك االساءات 
ان  ويجب  حد،  لها  يكون  ان  يجب  املتكررة 
نتصدى لها، ومل ولن نكون يف موقف الضعيف 
مطلقا، لذلك نسعى اىل حفظ حقوقنا من خالل 
اللجوء اىل القضاء الذي سيظهر الحقائق الغائبة، 

وسيدحض االكاذيب والشائعات.

■ ما تفسريك لصمت القايض البيطار ضد حملة 
استهدافك؟

□ ميكنكم ان تطرحوا عليه هذا السؤال.

■ وكيف هي عالقتك بالقايض البيطار؟
□ هي عالقة عادية جدا، وليست هناك معرفة 

سابقة.

■ وزير الداخلية بسام مولوي اعلن مؤخرا ان 
املعلومات متكنت خالل عام 2022 من  شعبة 
اليه  الذي وصلت  ما  ارهابية.  توقيف 8 خاليا 

التحقيقات يف خصوص تلك الخاليا؟
ممتاز،  امني  بعمل  تقوم  املعلومات  شعبة   □
من  كثري  ويف  املجاالت  كل  يف  نتعاون  ونحن 
امللفات، اما اعرتافات املوقوفني وما تم التوصل 
اليه هو من االرسار التي ال يكشف عنها اال عند 
اكتامل التحقيق واقفال امللف وعدم تحول اي 
مادة منشورة اىل سبب يجعل ارهابيني يفلتون 
من القبضة االمنية والعدلية، وبالتايل من العقاب. 
العامة  ويعود اىل شعبة املعلومات يف املديرية 
شأن  يف  املوقف  تقدير  الداخيل  االمن  لقوى 

املعلومات واملعطيات التي ميكن االفصاح عنها.

حدوث  احتامل  من  مخاوف  تنتابكم  هل   ■
انفالت امني حال استمر تدهور االوضاع؟

□ َمن يف موقع املسؤولية االمنية، ليس عمله هو 
التعبري عن املخاوف امنا طأمنة املواطن واملقيم 
بعمل  نقوم  نحن  لذلك،  الهلع.  اشاعة  وعدم 
امني عىل ثالثة مستويات، االول: العمل االمني 
الظاهر لحفظ النظام العام، والثاين: العمل االمني 
الصامت، وهو العمل االستباقي ويشهد تنسيقا 

يعود  االمر  بأن هذا  القول  اىل  اسارع  ايضا،   □
اىل املجلس النيايب، وهو سيد نفسه، وما اعتدت 
محل  مهمة  او  مسؤولية  عن  اتنحى  ان  يوما 

اجامع لبناين.

■ هل انت مع ام ضد متديد سن التقاعد؟
عن  اجيب  يك  الترشيعي  املوقع  يف  لست   □
هذا السؤال، يعود اىل املرشع ان يقّدر املوقف 

والظرف والحاجة.

■ كيف تنظر اىل خلو لبنان من قيادات امنية 
وعسكرية بارزة يف ظل االوضاع الراهنة؟

ينظرون  البلد  هذا  يف  العقالء  ان  اعتقد   □
بد  وال  الوطنية،  املسؤولية  بعني  االمر  هذا  يف 
الحلول  املناسب سيجدون  الوقت  انهم يف  من 
استمرارية  تأمني  شأنها  من  التي  االستثنائية 
املؤسسات  مستوى  عىل  السيام  العام،  املرفق 

العسكرية واالمنية.

ملف النازحني وطني عريب ودويل.

والثالث:  االمنية،  االجهزة  بني  كبريين  وتعاونا 
التعاون مع االجهزة االمنية الشقيقة والصديقة.

يف  قال  الدين  رشف  عصام  املهجرين  وزير   ■
مقابلة سابقة مع "عريب21"، انه تم استغالل الفقر 
وتردي الوضع االقتصادي بلبنان يف موضوع ترسيم 
الحدود البحرية مع ارسائيل، فلم ترفض اي قوى 
اىل  ادت  التي  الرتسيم  خطة  سياسية  احزاب  او 

خسارتنا مئات الكيلومرتات، ما تعقيبكم؟
□ هذا رأي سيايس للوزير الصديق عصام رشف 
الدين، لكن سأكتفي بالقول انني كنت شخصيا 
لرتسيم  املبارش  غري  التفاوض  عملية  صلب  يف 
املتحفظ  الربية  النقاط  وقبلها  البحرية  الحدود 
عنها، وقريبا سيكون يل اطاللة اتحدث فيها عن 
التفاصيل االساسية التي ادت للوصول اىل الرتسيم 
البحري، وطبعا هناك ارسار لن اتطرق اليها كونها 
من املحظورات، وحينها اعتقد ان الوزير رشف 

الدين سيغري رأيه.

■ ما الذي تنوي فعله بعد تقاعدكم خالل آذار 
املقبل؟ وهل لديكم طموح سيايس ما؟

□ االمور مرهونة مبواقيتها عىل كل املستويات، 
وعند كل ميقات ستعلمون ما الذي ساكونه.

النواب  مجلس  يقوم  ان  املحتمل  من  هل   ■
بتمديد والية اللواء عباس ابراهيم؟ وهل ستقبل 

بذلك ان حدث؟ 

فقدان االرادة الوطنية 
الجامعة سبب جوهري 

لعدم التوافق 
على رئيس جديد


